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Domstol gav miljövänner rätt.
Miljödomstolen
sätter stopp för den
planerade biogas
fabriken i Skarp
näck.
– Det känns bra
att äntligen få rätt,
säger Lina Olsson,
ordförande i Rädda
Ältasjön.

3,15%
Sparränta sedan 2011-07-06

Hittills har närmare 30 000 sparare
valt HoistSpar. Det gjorde de rätt i.

w   Skulle ha blivit
störst i staden
w Biogasanläggning var
tänkt att ligga mellan Flatenvägen och Tyresövägen, sydväst om Ältasjön
och skulle ha blivit Stockholms största anläggning
för biogasproduktion.
Källa: Swedish biogas AB

Miljödomstolen meddelade
i förra veckan att Swedish
biogas inte får tillstånd att
bygga den planerade biogas
anläggningen i Skarpnäck
vid Ältasjön.
Anläggningen har över
klagats av många privatper
soner och flera föreningar.
– Det har strömmat in
många tack och gratulatio
ner i veckan från boende
i såväl Älta som Skarpnäck.
Domen visar att miljölag
stiftningen fungerar, säger
Lina Olsson, ordförande
i föreningen Rädda Ältasjön.

HoistSpar erbjuder en av marknadens bästa sparräntor, statlig insättningsgaranti*, enkelt och tryggt sparande, tillgänglighet alla dagar året runt och
ett obegränsat antal fria uttag. Spara klokt du också på hoistspar.se

* Maximalt motsvarande 100 000 euro per kund enl. beslut
av Riksgälden. Riksgälden betalar ut ersättningen inom
20 arbetsdagar från beslut om att garantin ska träda in.

www.hoistspar.se

Domstolen fokuserar på
två frågor: lokaliseringen
av fabriken och företagets
eventuella vandel.
Då det gäller lokalisering
en så tycker miljödomstolen
att det är tveksamt att pla
cera
biogasanläggningen
i Skarpnäck, eftersom even
tuella luktolägenheter skulle
kunna drabba ett stort antal
närboende. Risken för lukt
problem bedömer domsto
len som stor eftersom Swe
dish biogas inte har visat att
anläggningen ens vid nor
mal drift inte skulle medföra
luktproblem.

Domstolen har också tagit
hänsyn hur företaget sköter
sin anläggning i Örebro.
– Vi har kunnat visa att
man bryter mot sina till
stånd i Örebro och då har
man inte rätt att starta ytter
ligare en fabrik, säger Lina
Olsson.
I Örebro har det enligt
domstolen framkommit att
problem med lukt och annat
som krävt tillsynsinspektio
ner och åtgärdsföreläggan
den har varit återkommande
sedan verksamheten starta
de 2009 och att problemen
ännu inte upphört.
Swedish biogas koncern
chef Peter Undén säger att
företaget troligen kommer
att begära prövning i Miljö
överdomstolen.
– Vi delar inte domstolens
verklighetsuppfattning, och
det är därför rimligt att tro
att vi kommer att överklaga
beslutet.
l Mattias Sävenstrand
mattias.savenstrand@mitti.se
tel 550 551 32
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I premiärmatchen på sin nya Nationalarenan i Solna möter det svenska
herrlandslaget i fotboll England. Matchen som kommer att kunna skrivas in i
historieböckerna – blir den första matchen på Sveriges nya Nationalarena för
fotboll och i sin tur den 26:e matchen för svenska herrlandslaget mot England.
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Smartast i familjen!

För biljetter och information:
4
www.svenskfotboll.se/biljett

NIBE™ F1245 – en avancerad bergvärmepump som alla kan
använda. Och den sänker din energikostnad med upp till 80%.
Läs mer om våra bergvärmepumpar och se alla smarta
funktioner på www.nibe.se
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Smartphone-användare!
1
Läs av koden och
upplev mer av oss.
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VI SÄLJER OCH INSTALLERAR NIBE VÄRMEPUMPAR
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Bromma: RöRmannen i BRomma aB Tel 08 - 36 28 61 ENSKEDE: Ha eneRgi aB Tel 08 - 649 53 50
HUDDINGE: ComfoRT STuvSTa RöR aB Tel 08 - 556 405 90

12

HÄGErSTEN: vi väRmeR SveRige aB Tel 08 - 708 75 00, STRandBeRgS eneRgikonSulT aB Tel 08 - 464 81 60,

11

vi väRmeR SveRige aB Tel 08 - 708 75 00 NaCKa: TuReX RöR aB Tel 08 - 715 56 16
SEGELTorP: STRandBeRgS eneRgikonSulT aB Tel 08 - 464 81 60
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SoLLENTUNa: ComfoRT RöR & vvS-CenTeR aB Tel 08 - 59 47 77 70, uS RöRTeknik Tel 08 - 120 44 800,
16

vi väRmeR SveRige aB Tel 08 - 708 75 00 SPÅNGa: RöRmannen i BRomma aB Tel 08 - 36 28 61,
15

THoRèn föRSäljning & inSTallaTion HB Tel 08-777 71 59
14

SToCKHoLm: eneRgiinSTallaTion i SveRige aB Tel 08 - 96 30 96, eneRgiväRme aB Tel 08 - 664 81 00,
Ta BRunnSBoRRning & vvS aB Tel 08 - 660 06 66, villaväRmeTeknik Tel 08 - 594 305 15

13

väRmepumpSinSTallaTöRen i vallenTuna Tel 08-410 215 05
TÄBY: SvenSk eCoeneRgi aB Tel 08 - 758 60 00, venTilaTionSuTveCkling aB Tel 08 - 630 30 00
UPPLaNDS VÄSBY: väSBy RöR aB Tel 08 - 590 305 25
UPPSaLa: venTilaTionSuTveCkling aB Tel 08 - 630 30 00, villaväRmeTeknik Tel 08 - 594 305 15
VaLLENTUNa: vallenTuna väRme vvS aB Tel 073-595 92 96

olm

tockh

ss – S

gspre

1. Da

ss

gspre

2. Da

ö

alm
ss – M

gspre

3. Da

spress

g
4. Da

rg

bo
– Göte

mhus

5. Uto

en av

– rest

6. Uto

lm

ckho

– Sto

org

öteb

–G
mhus

t

lande

lmö

Århundradets
idrottsfest!

www.arenastockholm2012.se

